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OBVESTILO O ZLATI TRSNI RUMENICI
NA LJUTOMERSKO ORMOŠKEM OBMOČJU Z OKOLICO
V letu 2021 so bili v vinogradih v Ljutomersko Ormoških goricah odkriti večji izbruhi neozdravljive
bolezni trte zlate trsne rumenice, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée
(FD). Zato so nekatere katastrske občine v občinah Ormož in Ljutomer ter celotna občina Sveti Tomaž
določene kot okuženo območje zlate trsne rumenice.
Bolezni na tem območju zaradi obsega okužb ni več mogoče izkoreniniti, vendar je zaradi nevarnosti za
vinogradništvo pomembno preprečiti njeno nadaljnje širjenje. Če ne ukrepamo, se bolezen širi v
vinogradu in v druge vinograde v bližini. Okužene trte slabše rodijo in lahko v nekaj letih
propadejo.
Bolezen prenaša žuželka ameriški škržatek, ki z okuženih trt prenese fitoplazmo na zdrave trte. Ko trta
povsem odcveti, uporabimo ustrezen insekticid za njegovo zatiranje. Natančnejši rok zatiranja napove
Javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Obvestila so
objavljena na spletni strani Agrometeorološkega portala RS. Na tej povezavi se lahko naročite na
prejemanje prognostičnih obvestil.
UKREPI V OKUŽENEM OBMOČJU ZLATE TRSNE RUMENICE:
x V času od cvetenja trte do jeseni redno pregledujemo vinograde in brajde na
morebitne pojave znakov zlate trsne rumenice. Trte z znaki okužbe čim prej
posekamo! Podrobnejši napotki so na drugi strani obvestila.
x Ne pozabimo na zatiranje ameriškega škržatka!
x Iz vinogradov in okolice odstranimo alternativne gostiteljske rastline: navadni
srobot, jelšo, veliki pajesen in lesko.
Pomembno je, da vinogradniki zaradi poznavanja stanja spremljate ulov odraslih ameriških škržatkov z
rumenimi lepljivimi ploščami, ki jih izobesite v vinogradih v začetku julija. V enem vinogradu izobesite
najmanj 3 plošče, ki jih pregledujte enkrat na teden in jih menjajte na 14 dni, ulove pa redno beležite do
konca avgusta.
Bolezen se ne prenaša z orodjem in opremo.
Vir okužb so lahko tudi navadni srobot, jelša, veliki pajesen in leska. S teh rastlin lahko druge žuželke
prenesejo okužbo na trto.
PROGNOSTIČNA OBVESTILA
Agrometeorološki portal Republike Slovenije
http://agromet.mkgp.gov.si/pp

V primeru vprašanj se lahko obrnete na
Javno službo zdravstvenega varstva rastlin
pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor
(02) 228 49 34
 info@kmetijski-zavod.si

VEČ INFORMACIJ
o zlati trsni rumenici in
ukrepih je na spletni strani:
https://gov.si/zlata-trsna-rumenica

KAKO PREPOZNAMO ZLATO TRSNO RUMENICO?
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Pri belih sortah listi rumenijo in pri rdečih rdečijo.
Listni robovi se vihajo navznoter.
Listi so togi in krhki in se pri mečkanju zdrobijo.
Na notranji strani luba poganjkov se razvijejo nekroze.
Sušenje kabrnkov, kasneje grozdi venijo in se sušijo.
Bolezenska znamenja se začnejo pojavljati po cvetenju in se
proti jeseni stopnjujejo.
Okužene trte lahko v nekaj letih propadejo.

KAKO UKREPAMO V OKUŽENEM OBMOČJU ZLATE TRSNE
RUMENICE?
x
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Po cvetenju redno pregledujemo trte na pojav znakov zlate
trsne rumenice
Trte z znaki čim prej posekamo. S posušenih trt ameriški
škržatek ne more več prenesti bolezni.
Kasneje odstranimo preostanek trte s koreninami vred.
Novo izrasle poganjke iz ostankov korenin sproti
odstranimo.
Spremljamo ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi
ploščami.
Zatiramo ameriškega škržatka v skladu z napovedjo.
Iz vinograda in okolice odstranimo navadni srobot, jelšo,
veliki pajesen in lesko!

Trte odsekamo nad zemljo.

OKUŽENO OBMOČJE V LJUTOMERSKO ORMOŠKIH GORICAH
x

x
x
x

Občina Ormož - katastrske občine: Vičanci, Senešci, Sodinci, Velika Nedelja, Šardinje, Hum,
Lahonci, Žvab, Runeč, Stanovno, Ivanjkovci, Žerovinci, Cerovec Stanka Vraza, Veličane, Mali
Brebrovnik, Veliki Brebrovnik, Vinski vrh, Miklavž, Hermanci, Gomila, Kog, Vuzmetinci, Kajžar,
Zasavci, Lačaves, Jastrebci, Vitan, Pavlovski vrh, Pavlovci, Hardek, Ormož in Ključarovci pri Ormožu
Občina Ljutomer - katastrske občine: Desnjak, Bučkovci, Drakovci, Moravci, Godemarci, Presika,
Nunska Graba, Rinčetova Graba, Kamenščak, Stara cesta, Mekotnjak, Radomerje, Gresovščak, Plešivica,
Ilovci, Slamnjak in del katastrske občine Globoka
Občina Razkrižje: del katastrske občine Globoka
Celotna občina Sveti Tomaž

